
 

 

 

Câmara Municipal entrega chaves das habitações classe A do complexo “Casa para 

Todos” a 10 famílias do Município da Boa Vista. 

Após a transferência por parte do Governo de Cabo Verde de 194 Casas da categoria 

classe A para a gestão da Câmara Municipal da Boa Vista, das quais 174 estão destinadas 

ao realojamento dos moradores da zona Sul do Bairro Boa Esperança e Farinação, as 

restantes 20 habitações estão direcionadas para politica de habitação social da autarquia. 

Assim sendo e após conclusão dos trabalhos de reabilitação, ligação a rede de esgoto e 

tendo como principal critério de seleção dos beneficiários (pessoas socioeconomicamente 

desfavoráveis), a Edilidade boa-vistense procedeu na tarde de hoje, 26 de Junho de 2020, 

à entrega das chaves das habitações “Casa para Todos” a 10 famílias do município da Boa 

Vista, sendo que cada família deverá pagar uma renda consoante os seus rendimentos. 

A cerimonia decorreu no Salão Nobre do Paços do Concelho, em cerimónia simples, mas 

simbólica, as chaves foram entregues pelas mãos do edil boa-vistense, José Luís Santos 

e dos Vereadores, Aristides Brito, Jorge Tomar e Djamilton Ramos e do responsável do 

Gabinete de promoção Social, Derciliano Lopes. 

O edil, José Luís Santos, desejou às famílias que receberam as chaves as maiores 

felicidades do mundo, e que tiram o maior proveito das novas habitações. Explicou que 

das 194 habitações classe A, a Camara Municipal da Boa Vista consegui reservar 20, pois 

para além das famílias do Bairro Boa Esperança e Farinação, existem muitas pessoas na 

Cidade de Sal Rei e Povoados que também necessitam deste tipo de habitação. 

Cerca de 700 habitações do complexo “Casa para Todos” na ilha da Boa Vista são da 

responsabilidade da Imobiliária Fundiária e Habitat (IHF), que no próximo mês irá fazer 

a distribuição das habitações mediante inscrições que já foram feitas na Casa do Cidadão, 

esclareceu, José Luís Santos. 

Conforme explicou o autarca, os alojamentos são todos de baixa renda para que os 

beneficiários possam cumprir rigorosamente as obrigações no fim do mês, pois as casas 

não são doadas, mas assim alugadas. 

Para os beneficiários o momento foi de grande satisfação e emoção pela realização do 

sonho de casa própria. 


